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Inledning 

Industrihistoria och industriarkeologi är ganska nya vetenskapsgrenar. Trots detta är det ett 

väldigt stort intresse för gamla industrier och industrihistoriska föreningar uppkommer över 

hela landet. Alla typer av industrier är av intresse för dessa föreningar. Föreningar så som 

Föreningen Industrihistoria Skåne inverterar och dokumenterar ofta industriminnen i vårt 

landskap. Utan dessa eldsjälar skulle vi inte ha så mycket kunskap om vår industrihistoria som 

vi har institutionernas byggnadsantikvarier skulle aldrig hinna med att dokumentera så mycket 

som har gjorts. Bränneriindustrin tillhör den sämst dokumenterade industrigrenen och 

eftersom bränneriindustrin är en stor del av Skånes industriella arv är det därför viktigt att  

uppmärksamma dessa byggnader och miljöer. 

Regionmuseet har gjort en förstudie kring det  

kulturella industriarvet i Skåne.1 Syftet med förstudien var 

att skapa förslag till ett program för tillvaratagandet av 

Skånes industriella kulturarv. Detta skulle ligga till grund 

för opinionsbildning för att förankra hos både allmänheten 

och beslutfattare att innefatta även relativt sentida industrier 

i vårt kulturarv. Syftet var även att se till att rapporter och 

annat dokumentations material skall vara tillgängligt för 

museer och andra intressenter så att det kan användas bland 

annat i förmedlingssyfte. En annan viktig del av rapporten 

var bevarandet av industrilokaler.2 Många av dessa byggnader och lokaler har rivits eller 

riskerar att rivas snart och det är viktigt att vi kan skapa opinion för att bevara byggnaderna 

och kanske använda dem till annat som till exempel Mejeriet i Lund, som sedan 1980-talet har 

fungerat som konsertlokal och kulturhus. Denna förstudie har resulterat i ett antal rapporter 

från regionmuseet som till exempel en rapport om mejerier i Skåne och om jordbrukets 

industrialisering.3 Det är i dessa rapporters spår som vi vill fortsätta med en skrift om Hyby 

bränneri, dess verksamhet och personerna kring bränneriet.   

 
Bild 1: Hyby bränneri, en spritflaska. 

 

                                                 
1 Borg, H ”Skånes industriella arv” Regionmuseet Kristianstad 2002/2003:8 
2 Borg, H ”Skånes industriella arv” Sid. 9 
3 Borg, H & Olsson, C ”Jordbrukets industrialisering” Regionmuseet Kristianstad 2004:55 och Borg, H 
”Mejeribyggnader i Skåne – Inventering 20005/2006” Regionmuseet Kristianstad 2006:84 
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Syfte & mål 

De undersökningar som tidigare har gjorts av bränneriet har inte varit heltäckande. De har 

främst varit inriktade på själva byggnaden och inte på maskinerna, verksamheten eller de 

personer som har bedrivit aktiviteten i bränneriet. Syftet med den här undersökningen är att 

dokumentera byggnadens historia och i vilket skick bränneriet befinner sig i idag. Målet är att 

göra en så heltäckande rapport som möjligt. Rapporten ska innehålla både 

byggnadsarkeologiska, industrihistoriska och etnologiska aspekter.   

 

Metod 

Vi har gjort en utvändig besiktning av Hyby bränneri. Eftersom den nuvarande ägaren av 

huset har visat sig väldigt motvillig till att släppa in oss i byggnaden har vi varit tvungna att 

endast koncentra oss på utsidan. Vi har också gått igenom ett gediget arkivmaterial från flera 

olika arkiv så som Folklivsarkivet och Sveriges Bränneriidkareförenings arkiv. Vi har 

undersökt skifteskartor och satellitbilder för att kunna se förändringar i byn och om bränneriet 

har påverkats av dessa. Vi har även studerat filmmaterial som har skickats till oss från 

regionmuseet Kristianstad.  

 

Alkoholbränningens tidiga historia 

Alkoholbränningens historia går att spåra ända ner i medeltiden. Förmodligen så lärde 

européerna sig att destillera fram alkohol från araberna på 1100-talet. Detta användes 

framförallt till örttinkturer,4 så kallade aqua vitae.5 När användandet av krutvapen slog 

igenom började alkoholen också användas inom kruttillverkningen. Vanligt svartkrut var 

instabilt och inte särskilt pålitligt, men man kom på att om man blötte krutet i alkohol så 

förvandlades det till en deg, som sedan fick torka och krossas till korn.6 Den första alkoholen 

i Sverige som användes till detta var importerad, troligen från Tyskland men snart började 

man bränna eget. Detta gjorde man genom att destillera vin som i sin tur var importerat. Det 

äldsta exemplet på kruttillverkning i Sverige är när Stockholm 1467 fick en officiell 

pulvermakare i en mäster Berentz.7 Redan tidigt blev alkoholen föremål för förbud och 

restriktioner, och det finns flera exempel på detta. I Stockholm finns det 1494 nämnt tre 

                                                 
4 En tinktur görs genom att man lägger örter i alkohol, som då drar ut de alkohollösliga ämnena i dessa. 
Tinkturen används sedan som medicin. Ett extrakt gör man på motsvarande sätt fast med olja (Mayer 2007:169). 
5Helling, S. Från mjöd till Martini – alkoholens historia i Sverige. Stockholm 1986 Sid. 55  
6 Olán, E. Svenska brännvinets historia – från Sten Stures dagar till husbehovsbränningens slut. Göteborg 1922  
Sid. 9 
7 Helling, S. Sid. 56 
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pulvermakare som destillerat egen alkohol. Anledningen till att dessa personer står i källo

är att de blivit förbjudna att sälja detta till privatpersoner i staden, då detta ansågs som ett 

slöseri av något som borde användas till kruttillverkning.

rna 

n 1498 fick 

s.10 

                                                

8 1494 utfärdade därför Sten Sture 

ett förbud mot att tillverka brännvin för något annat syfte än kruttillverkning,9 me

Cort Flaskedragare med ensamrätt ett privilegium att utskänka brännvin i ovan nämnda stad. 

Till sin verksamhet fick han låna Stockholms kruthu

 

Det var dock inte på grund av kruttillverkningen som brännvinet fick sitt genomslag bland 

vanligt folk, utan inom medicinen. Under 1400-talet ökade användningen av destillerat vin för  

att framställa aqua vitae – ”livets vatten”. Även 

detta gjordes av importerat brännvin eller genom att 

destillera importerat vin. Det fanns dock också 

förslag på att man skulle bränna öl eller mjöd.11 

Detta livets vatten sågs som ett riktigt 

mirakelmedel. ”Det är gott för kvinnor, som är 

ofruktsamma och hava kall natur, ty det gör dem 

varma och barna. Därför heter det livets vatten, ty 

det bevarar människorna för mångahanda 

krankheter och kallas av mästarna läkedomens 

moder.” sägs det på 1400-talet.12 Peder Månsson 

stämmer in i början av det följande århundradet: ”Så 

destilleras därav det förskrivna livets vatten, vilket kan förlänga människornas liv, bortdriva 

sjukdomar, och bevara människornas hälsa”.13 

Bild 2: Sprittillverkning i Pelikanen. 

 

Fortfarande i mitten på 1500-talet var användningen av brännvin ganska begränsad. 1530 var 

produktionen i Stockholm så liten att man var beroende av import för det medicinska bruket. 

Under 1550-talet förekommer det en del uppgifter om bränneri för husbehov på vissa större 

herresäten. All bränning gjordes på dyrt importerat vin, så skalan förblev liten. Under 

sjuårskriget fick de svenska soldaterna brännvin för att de skulle skyddas från smittsamma 

 
8 Olán, E Sid. 9 
9 Helling, S Sid. 56 
10 Olán, E Sid. 9 
11 Werdenfels, Å. Om ”livets vatten” – från kruttillverkning till bränneri-industri. Skånskt brännvin. Skånes 
Hembygdsförenings årsbok 1974. Kristianstad 1974 Sid. 52 
12 Werdenfels, Å 1974 Sid. 53 
13 Klemming, G.E Läke- och örteböcker från Sveriges medeltid. Tredje häftet. Stockholm 1886 Sid. 412 
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sjukdomar, och det var som medicin de flesta människor kände till det, och det var så det 

senare skulle få sin spridning. Under 1500-talet förekom flera pestepidemier i Sverige, och 

under 1574 års epidemi började man använda brännvin för att försöka bota pesten.14  

 

Först på 1600-talet började bränningen och konsumtionen av alkohol komma igång på allvar. 

Vid det här laget hade man gått över från att destillera vin till att destillera mäsk gjord på malt 

och säd, man hade också sett till att destillationsapparaten förbättrats. Från att ha använt en 

glasretort utan kylsystem gick man över till panna i koppar med hatt och pipor.15 

 

Oavsett om man utgår från vin, öl, mjöd eller mäsk grundar sig destillationsprincipen på det 

fysikaliska faktum att alkohol har en lägre kokpunkt än vatten, nämligen 78oC. Genom att 

hålla temperaturen över denna punkt men under vattnets kokpunkt kommer i princip bara 

alkoholen avdunsta och föras iväg i ett rör för att kondenseras. I den metod som användes 

fram till mitten på 1800-talet, och fortfarande används för whiskydestillering är det dock inte 

så enkelt. När man gör whisky destillerar man först mäsk i en omgång, och sedan destillerar 

man om resultatet av denna. I denna andra bränning sorterar man bort den första och sista 

delen av destillationen. Den första delen, kallad ”foreshot” innehåller nämligen otrevliga 

lättflyktiga ämnen som metanol, och den sista delen, ”the feints”, har en låg alkoholstyrka, 

och destilleras om i nästa omgång. Ca 70% i mitten av processen, ”the heart of the run” är det 

man i själva verket behåller.16  

 

Tillbaka i 1600-talet ledde den ökade bränningen och konsumtionen till de första statliga 

restriktionerna mot alkohol. Utskänkningen av alkohol blev begränsad, och man fick till 

exempel på de flesta krogar bara servera svenskt öl. Gästgivaren fick dock mot höga avgifter 

servera även annat.17 Motståndet mot den ökande brännvinskonsumtionen berodde inte endast 

på folkets dryckenskap, utan att de gjorde brännvin på säd som de borde äta. Det har 

uppskattats att man vid mitten av 1700-talet var tvungen att importera brödsäd för landets 

försörjning motsvarande den mängd som gick åt i landets bränningsapparater.18  

 

                                                 
14 Olán, E Sid. 11-14 
15 Werdenfels, Å 1974 Sid. 54 
16 http://www.scotlandwhisky.com/about/how 
17 Werdenfels, Å 1974 Sid. 56 
18 Werdenfels, Å 1974 Sid. 60 
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Under 1700-talet gjorde man försök att få kontroll över tillverkningen av brännvin och 

avskaffa husbehovsbränningen genom att inrätta så kallade kronobrännerier. Dessa skulle vara 

centraliserade på ett antal orter och ha ensamrätt på produktionen av brännvin. Flera försök 

misslyckades under 1700-talet, och först under den missväxt som inträffade under Gustav III 

tillät opinionsvindarna 1775 att man kunde genomföra detta. Ett femtiotal kronobrännerier 

inrättades, men efter det att missväxten var slut krävde man att återfå den gamla rätten. Då 

tilläts man att arrendera bränningsrätten, och detta gjordes i stor utsträckning, även om några 

kronobrännerier fortsatte tillverkningen.19 

 

Det var också under 1700-talet som man började försök med att använda potatis i bränningen. 

Jonas Alströmer gjorde de första storskaliga försöken med potatisodling i Sverige 1723, men 

det dröjde till ca 1800 innan potatisodlingen och konsumtionen slog igenom på allvar i 

Sverige.20 Detta i samverkan med en del andra händelser ledde fram till de omständigheter 

under vilka Hyby bränneri grundades. I och med potatisbränningen blev 

hembränningsapparaten var gårds egendom, och i samband med detta började en 

nykterhetsrörelse växa fram. Tekniken förändrades också, och efterhand började 

husbehovspannorna ersättas av större ångbrännerier.21 Ångbrännerierna föregicks av flera 

tekniska genombrott i slutet av 1700-talet, då man dels förbättrade kondenseringen, och dels 

kom på att man kunde koka vätskor med ånga. Den senare upptäckten gjorde att man kunde 

reducera antalet bränningsomgångar från två till en, och med en vidareutveckling fick man en 

apparat som arbetade kontinuerligt. 1817 uppfann Pistorius den så kallade ”bäckenapparaten”, 

som gjorde att man kunde bränna 80% alkohol i en enda process.22 Från och med 1830-talet 

ökade antalet ångbrännerier rejält, samtidigt som det lades fler och fler restriktioner på 

bränningen. Exempelvis begränsades säsongen under vilken man fick bränna. Handel och 

utskänkning reglerades också, och 1860 förbjöds husbehovsbränningen helt.23 Under denna 

betydelsefulla period i svensk brännvinshistoria grundades Hyby bränneri 1845. 

 

Bränningen fortsatte att expandera fram till nödåren på 1860-talet, då man inte kunde undvara 

så mycket potatis att bränna. Efter nödåren återhämtades sig dock bränningen, men under 

1930-talet började antalet brännerier minska i konkurrensen från sulfitspriten och i 

                                                 
19 Werdenfels, Å 1974 Sid.62 
20 Werdenfels, Å Gränums bränneri – ett industriminne i historisk belysning Lund 1992 Sid. 4 
21 Werdenfels, Å 1992 Sid. 8 
22 Werdenfels, Å 1974 Sid. 78 
23 Werdenfels, Å 1992 Sid. 9 
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depressionens efterverkningar. Efter kriget arbetade man för att centralisera och rationalisera 

bränningen, och antalet brännerier minskade från ca 100 vid Första Världskriget till 30 1970. 

1971 begränsades antalet brännerier i Skåne till två,24 varav nu endast Åhus finns kvar, och 

det har nu blivit sålt till ett franskt bolag. 

 

 

Byggnader 

När Hyby bränneri är byggt vet man inte exakt, men bränneriverksamheten började 1845. 

Huset ska ha blivit uppfört på slutet av 1700-talet enligt den tidigare ägaren Otto Jönsson. På 

en skifteskarta från 1852 finns huset utmärkt, men det är inget bevis för att huset inte har 

funnits tidigare då det inte är vanligt att man sätter ut ekonomibyggnader på skifteskartor.25 

Det har inte hänt några större förändringar i Hyby de senaste 150 åren. Den största 

förändringen är att det har uppförts en ny kyrka på en annan plats efter att den gamla kyrkan 

brann på 1870-talet. Den gamla kyrkan har nu också renoverats och använts som 

gudstjänstkyrka. I övrigt har det inte tillkommit utan försvunnit många hus från byn. Byn är 

alltså betydligt mindre idag än den var för 150 år sedan.26 

 
Bild 3: Skifteskarta från 1852 över Hyby.  
 

Bryggeriet är uppfört av natursten och är tre våningar högt samt ett loft. Huset är ungefär 30 

meter långt och 14 meter brett.27 På första våningens framsida finns det två dubbeldörrar och 

12 fönster. Den vänstra dörren är ombyggd och gjord mindre och lägre än den tidigare, 

                                                 
24 Werdenfels, Å 1974 Sid. 84-88 
25 Beskrivning av Hyby gårdsbränneri. Folklivsarkivet Lund G2527 Sid.1 
26 Skifteskarta 1852 historiska kartor www.lantmateriet.se samt sattelitbild över Hyby 
27 Plan och sektionsskiss Vin och sprit museets arkiv över Hyby gårds bränneri. 
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förmodligen för att öka säkerheten i spritrummet som ligger innanför dörren. Fönstren är olika 

stora och är indelade med spröjs om 12-20 rutor. Idag är nästan alla rutorna utslagna.  

Dörrarna är av trä och stora nog att köra 

in en vagn. Precis ovanför dörrarna finns 

det stuprännor men i övrigt är takfoten 

utan. Det syns tydligt att de har suttit där 

ett tag då det är stora hål där vattnet har 

droppat ner på båda sidor om dörren. På 

våning två finns det 14 fönster, medan det 

på våning tre bara finns två fönster på 

varje gavel. Det finns även en dubbeldörr 

på andra våningens baksida för intag av potatis, då potatisbingen befinner sig vid det sydöstra 

hörnet av huset. Huset har ett sadeltak som täcker två våningar från nock till takfot. Taket är 

täckt av korrugerade eternitplattor och mitt på taket finns en genomskinlig platta av plast för 

ljusinsläpp på våning tre. Det finns två stycken skorstenar på huset. En går till tryckkokaren 

och en till ångpannan.28 I deklarationerna från 40-talet har man värderat byggnaderna till 

26000 kronor, maskinerna har i samma deklarationer värderats till 50000 kronor.29 Huset är 

numera i dåligt skick, den högra gaveln på husets nordöstra del, håller på att släppa och bruket 

i fogarna trillar ur mycket lätt.   

Bild 4: Hyby bränneri från ca 1930 

 

Spritrummet undersöktes väldigt 

grundligt, staten var tydligen rädd för 

sprit skulle stjälas från brännerier. Det 

beskrivs att dörrarna till spritrummet 

är av dubbla brädor och försedda med 

järnbeslag och bommar av järn och 

fönstret till rummet har järngaller 

”…så att otillåtet tillträde ej kan ske 

utan uppenbart våld”.30 

Bild 5: Ränna från potatisbingen till potatistvätten.  

                                                 
28 Beskrivning av Hyby gårdsbränneri. Folklivsarkivet Lund G2527 Sid.1-4 samt Plan och sektionsskiss Vin och 
sprit museets arkiv över Hyby gårdsbränneri. 
29 Sveriges bränneriidkareförenings arkiv F1A:7 Hyby 
30 Kungliga kontrollstyrelsens beskrivning av Hyby bränneri. Vin och sprit museets arkiv över Hyby 
gårdsbränneri. Sid. 4 
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Övriga byggnader som tillhör bränneriet är en kolbod av tegel med papptak som ligger ca 100 

meter söder om huvudbyggnaden. Denna byggnad finns inte längre idag men man kan skymta 

den i bakgrunden på bild 13. Det fanns även en maltberedningsbyggnad i tegel med  

spåntak ca 200 meter söder om huvudbyggnaden. Anledningen till 

att man hade maltberedningen en bit bort från huvudbyggnaden var 

lukten som framkommer när man gör mäsk. Den byggnad vilka 

förutom huvudbyggnaden som beskrivs mer ingående i Kungliga 

kontrollstyrelsens beskrivning, är brännerimagasinet som låg ca 

300 meter nordväst om bränneriet. Anledningen till den ingående 

beskrivningen är troligen som tidigare i spritrummet av 

säkerhetsskäl. Huset är av granit och tegel med ett tegeltak. 

Magasinet har tre våningar med ett torn föra att kunna hissa upp 

och ner varor. Kungliga kontrollstyrelsen kom fram till att huset var tillräckligt säkert för att 

förvara sprit i.31  

 
Bild 6: Lagerhuset 

 

I samband med Kungliga kontrollstyrelsens beskrivning av Hyby bränneri gjordes enklare 

planritningar av våning ett och två i skala 1:100. Alla detaljer är inte med i dess planritningar 

men de stora maskinerna och de olika rummen är utsatta.32 1969 gjordes vad som verkar vara 

en byggnadsantikvarisk undersökning av Rolf Edling, Margareta Svensson och Lars 

Andersson. Tyvärr vet vi inte på vems uppdrag eller för vems räkning denna undersökning 

gjordes. Planritningen återger bara nedre våningen och i skala 1:50 vilket gör att 

detaljrikedomen är ganska bra. De gjorde även två sektionsritningar. På dessa kan man tydligt 

följa hur maskineriet hänger ihop. Om man jämför de två planritningarna ser man att ingen 

större förändring har skett på nedre plan mellan 1926 och 1969.33 

 

                                                 
31 Kungliga kontrollstyrelsens beskrivning av Hyby bränneri. Vin och sprit museets arkiv över Hyby 
gårdsbränneri. Sid. 1 & 4 
32 Kungliga kontroll styrelsens beskrivning av Hyby bränneri. Vin och sprit museets arkiv över Hyby 
gårdsbränneri. Sid. 5 
33Planritning och sektionsritningar av Rolf Edling, Margaretha Svensson, Lars Andersson. Vin och sprit museets 
arkiv över Hyby gårds bränneri. 
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Maskineri 

Bränneriet i Hyby har genomgått inspektioner av flera olika slag. Bland annat har man 

förmodligen varit orolig för vattnets kvalitet då Kristianstad kemiska station 1937 genomförde  

en analys på vattenkvaliteten. 

Resultatet av undersökningen var 

obestämd då man i Kristianstad inte 

kunde genomföra en bakteriologisk 

undersökning, om en sådan senare 

genomfördes framgår tyvärr ej av 

arkivet. Dock framgår det att vattnet 

var ”starkt grumligt, starkt 

gulfärgat”, detta kan vara 

anledningen till att man var orolig 

för kvaliteten.34  

Bild 7: Toppen på potatiskokaren och potatisbingen. 

 

Men också flera andra inspektioner har genomförts av bränneriet. Främst är det 

potatisångkokaren som har genomgått flera och återkommande inspektioner. Kokaren var en  

tryckkokare med tre kilos tryck och den var dessutom väldigt gammal, förmodligen från tiden 

då bränneriet byggdes. Tyvärr finns det inga uppgifter på hur gammal den var eller vem som  

tillverkat den. Den första inspektionen 

genomfördes av Södra Sveriges 

Ångpanneförening från Malmö i 

november 1923 och det var samma år 

som Hyby bränneri gick med i 

föreningen och fick medlemsnummer 

1666. Det framgår av rapporten att 

kokaren var nästan fyra meter hög, var 

gjord av gjutjärn och var nitad. Den 

kunde koka 3500 liter åt gången och 

hade högsta tillåtna tryck av sex kilo även om arbetstycket endast var tre kilo.35 Kokaren 

genomgick sedan regelbundna besiktningar. 1953 ansåg Södra Sveriges Ångpanneförening att 

ångkokaren är för gammal och borde bytas ut. Hyby bränneri ansåg dock att den bara behövde 

Bild 8: Potatiskokarens nedre del. 

                                                 
34 Kristianstad kemiska station, Vin och sprit museets arkiv över Hyby gårdsbränneri. 
35 Registreringsbevis, Vin och sprit museets arkiv över Hyby gårdsbränneri. 
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renoveras och skickade den till Lunds Mekaniska verkstad. Lunds Mekaniska Verkstad ansåg 

att den gick att laga. Södra Sveriges Ångpanneförening biföll förslaget och ångpannan 

renoverades för att sedan vara i bruk tills 1970 då bränneriet stängdes.36 

 

1926 gjorde Kungliga Kontrollstyrelsen en besiktning och 

grundlig genomgång av Hyby bränneri. Varför framgår inte av 

dokumenten, men tack vare att det genomfördes kan vi vara 

helt säkra på vilka maskiner och byggnader som ingick i 

bränneriet 1926. Förutom ovan nämnda tryckkokare fanns i 

huvudbyggnaden en brännapparat av trä, en inkylare av koppar 

där spriten kondenseras, ett spritrör som gick från inkylaren till 

statens lykta. Statens lykta var en kontrollapparat för 

sprittillverkning. Det fanns även en sprithållare av järn som 

kunde innehålla 2300 liter färdig sprit, åtta stycken jäskar av 

trä, tre stöpkar av cement och en potatistvätt i murat tegel. 

Från potatistvätten löpte det en ränna som förde de tvättade potatisarna upp till tredje 

våningen där potatis bingen fanns. På utsidan av huset, från potatisbingen till potatistvätten 

som fanns på insidan gick en vattenränna för att föra in potatisen till tvätten.37 Potatistvätten 

byttes ut i början av 1960-talet av Holmeja mekaniska verkstad. I samband med byggandet av 

potatistvätten byttes en del rör i fabriken.38  

 
Bild 9: Statens lykta. 

 

 En ångmaskin på 15 hk drev hela 

anläggningen, den drevs i sin tur av en 

ångpanna för undereldning. Fyra stycken 

pumpar drevs av ångmaskinen bland annat 

två vattenpumpar. På loftet fanns en 

maltkross med två olika stora valsar, ett 

mäskkar av trä och en vattencistern av järn.39 

Vi vet tyvärr inte när ångmaskinen 

införskaffades eller när den togs ur bruk. Vi vet däremot att den så småningom ersattes med 
Bild 10: Ångmaskinen 

                                                 
36 Brevväxling mellan Hyby bränneri, Lunds mekaniska verkstad och Södra Svenska Ångpanneföreningen. Vin 
och sprit museets arkiv över Hyby gårdsbränneri. 
37 Film om Hyby bränneri. Vin och spritmuseet. 
38 Intervju Karl-Johan Nilsson, kyrkvaktmästare i Hyby 08-04-08 
39 Kungliga kontrollstyrelsens beskrivning av Hyby bränneri. Vin och sprit museets arkiv över Hyby gårds 
bränneri. Sid. 1-4 
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en elmotor. 1952 togs en bild på elmotorn, men ångmaskinen stod förfarande kvar på sin 

ursprungliga plats.40 Vi vet dock att ångmaskinen kan ha varit i drift så sent som 1949 då man 

köpte 60,5 ton ångkol för den sammanlagda summan av 5566 kr.41  Dock bör det påpekas att 

pannan ibland har eldats med ved, detta framgår i en stumfilm från ca 1950 där Hybys 

ångmaskin och panna är med.42 

 

Bokslut 

Man har strävat efter att gå med noll kr i vinst per år eller i alla fall tjäna så lite som möjligt 

på Hyby bränneri. Enligt lag fick man inte tjäna pengar på att tillverka sprit, det kan dock vara 

svårt att tvinga ett företag att gå noll kronor i vinst eller till och med till förlust så eventuell 

vinst hamnade i en föreningskassa.43 1947 lyckades man i bokslutet uppnå exakt noll kronor i 

vinst och ingen förlust. Man gjorde vinst på sprit- och drankförsäljning som uppgick till 

39524 kronor och 93 öre. Kostnaderna samma år uppgick till smått fantastiska 39524 kronor 

och 93 öre.44 1955 gjordes en vinst på 3483 kronor, 1956 lyckades man göra en vinst på hela 

6784 kronor men 1957 var man nere på blygsamma 111 kronors vinst.45 Man har haft en 

revisor och förutom att man skickat in deklaration till staten, så har man varje år som man 

varit med i Sveriges bränneriidkareförening redovisat resultaten och blivit granskade av 

förbundet. Detta framgår tydligt i en brevväxling mellan direktören på Sveriges 

bränneriidkareförening och Hyby bränneris ägare 1951, Otto Jönsson. Jönsson fick sig en 

skarp reprimand då han har hemlighållit inkomster på ca 480 kronor. Hur direktören har fått 

reda på dessa pengar framgår inte, men att Otto Jönsson kröp till korset och gjorde en riktig 

redovisning i efterhand framgår med all klarhet i brevväxlingen.46 

 

Potatiskontrakt 

Kontrakt gjordes upp med bönder i närheten av bränneriet om potatisleveranser. Vissa år 

levererade Hyby gård själv potatis, men det verkar som de har varit undantagsfall, kanske de 

år då bränneriet inte lyckats knyta tillräckligt många leverantörer av potatis till sig. 

Verksamheten slukade stora mängder potatis. 1947 användes ca 43 ton potatis i bränneriet, 

denna potatis kom från sju leverantörer till den ringa summan av 3452 kronor och 30 öre. 

                                                 
40 Bild utan nummer, Folklivsarkivet. 
41 Sveriges bränneriidkareförenings arkiv F1A:7 Hyby 
42 Stumfilm om verksamheten på Hyby bränneri. Från Regionmuseet.  
43 Werdenfels, Å Sid. 111 
44 Sveriges bränneriidkareförenings arkiv F1A:7 Hyby 
45 Sveriges bränneriidkareförenings arkiv F1A:7 Hyby 
46 Sveriges bränneriidkareförenings arkiv F1A:7 Hyby 
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Man har  även har bränt sprit på säd och det verkar som om Hyby gård har levererat ca 560 

ton blandsäd till bränneriet 1947.47 1967 gick det åt 602 ton potatis och det var 13 bönder som  

levererade potatisen till bränneriet. 1969 

hade leveranserna ökat till 825 ton potatis, 

detta år var det dock bara sju leverantörer 

där Hyby gård själv stod för 375 ton.48 Det 

står dock klart at de flesta bönder använde 

en väldigt liten del av sin odlingsyta till att 

odla potatis. Detta beror förmodligen på att 

marken i området kring Hyby egentligen är 

för bra för att odla potatis på.49 Traditionellt 

är det de norra och östra delarna av Skåne som har stått för potatisodlingen – områden där 

marken är något mer näringsfattig. Eftersom bränneriet behövde potatis kan det ha varit värt 

att betala lokala odlare lite mer för att de skulle odla potatis istället för att betala för långa 

transporter. 

Bild 11: Potatisleverans till potatisbingen. 

 

Personal 

Eftersom bränneriet bara var igång under vinterhalvåret så måste personalen ha haft andra 

jobb på sommarhalvåret. Det var vanligt att det var drängar eller statare som inte fick 

anställning på gårdarna i trakten under vinterhalvåret som jobbade på brännerierna.50 

Bränneriperioden, eller kampanjen som man kallade den, började vanligtvis i november och 

varade till mars-april. De yrkeskategorier som behövdes i ett bränneri var; brännmästare, 

mältare, potatistvättare, eldare och kokare. Vissa yrkeskategorier hade man ofta mer än en 

person på, som till exempel potatistvättare. Det behövdes också grovarbetare som tog hand 

om lager, gjorde tunga lyft och allehanda uppgifter.51 Tyvärr känner vi inte till alla människor 

som har arbetat på bränneriet genom åren, men en del personer känner vi till. 1941 hade 

bränneriet 19 anställda, vi vet namnen på dem men tyvärr vet vi inte vilka positioner de hade 

inom fabriken. Deras löner kan dock ge oss en fingervisning. Det verkar som åtta personer har 

arbetat mycket mindre än de andra och kanske bara har kallats in vid vissa specifika tillfällen. 

En person Per Larsson, tjänade mycket mer än de andra och har förmodligen varit 

                                                 
47 Sveriges bränneriidkareförenings arkiv F1A:7 Hyby 
48 Sveriges bränneriidkareförenings arkiv F5, 6 & 3 
49 Sveriges bränneriidkareförenings arkiv F5, 6, 4 & 3 
50 Skånskt Brännvin Werdenfels, Å ”Om livets vatten – Från kruttillverkning till bränneri-industri” Sid. 103 
51 Werdenfels, Å Sid 102-105 
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brännerimästare, det var också Larsson som bokförde de många leveranserna till och från 

bränneriet i leveransboken.52  

 

Personalen fick betalt i slutet av bränneriperioden. 1949 fick till exempel Nils Nilsson 205 kr 

för avslutat arbete på Hyby bränneri från perioden den förste januari till den siste april.53  

Samme Nils Nilsson cyklade 

regelbundet till Lund och lade 

mycket av sin lön på att köpa 

böcker på antikvariat. Han var 

statare vid Hyby gods och arbetade 

på bränneriet under vinterhalvåret. 

Nilsson såg det som sin uppgift att 

sprida det skrivna ordet till folket i 

bygden, vilket sinom tid ledde till 

att han blev Skånes första 

bibliotekarie. Han var också 

politiskt engagerad och grundade ett av de första fackförbunden i Skåne och var en av Gunnar 

Strängs närmaste män under Strängs agitatorresa i Skåne 1933. På grund av sitt arbete på 

bränneriet blev Nils Nilsson alkoholiserad och dog i Klågerup 1985.54 Nils Nilsson öde vad 

gäller alkoholismen är inte något undantag. De anställda hade ofta fri tillgång till sprit, även 

om man senare inte fick ta någon sprit med sig hem så fanns det en gemensam flaska, den så 

kallade bolagsflaskan på bränneriet som man fritt kunde ta ur på arbetstid.55 

Bild 12: Kontroll av spriten på Hyby bränneri. 

 

Löneskillnaderna var inte så stora förutom för brännerimästaren och ytterligare en person vars 

uppgift vi inte lyckats identifiera. Dessa två personer tjänade upp till tre gånger så mycket 

som de andra anställda på bränneriet. Man kan i lönesammanställningen se vilka månader 

som bränneriet hade behov av mest personal. November och mars var de månader som 

bränneriet generellt behövde mycket personal, alltså den första och den sista månaden på 

bränneriåret.  

 

 
                                                 
52 Leveransbok & Uppgift om anställdas tillverkning Vin och sprit museets arkiv över Hyby gårds bränneri. 
53 Sveriges bränneriidkareförenings arkiv F1A:7 Hyby 
54 Muntligt. Barbro Franckie Föreståndare Statarmuseet 08-04-08 samt utställning på statarmuseet i Bara. 
55 Werdenfels, Å Sid. 103 
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Kontroller & leveranser 

Under brännerikampanjen fanns en brännerikontrollant i närheten av bränneriet. Denna 

kontrollants uppgift var att för statens räkning kontrollera att alkoholstyrkan stämde på spriten  

och att man inte sålde sprit vid 

sidan av. Ofta var det en 

pensionerad officer som var 

kontrollant och han kunde vara 

kontrollant till flera brännerier 

samtidigt.56 Kontrollanten 

öppnade en tunna och 

kontrollerade innehållet och 

sedan förseglades tunnan igen, 

och satte dit statens tre kronor i 

ett sigill på tunnans kork. Det var 

först efter att man hade märkt den som tunnan fick levereras till köparen.57  
Bild 13: Spritleverans i trätunnor. 

 

Man kryddade inte spriten själv på Hyby bränneri, utan all spriten såldes via Sveriges 

Bränneriidkareförening till Åhus där spriten kryddades. Föreningen hyrde ut tomfat till 

brännerierna så att de slapp hålla med dem själv. 1949 hyrde Hyby bränneri tomfat för 40 kr 

vilket drogs av den totala köpesumman från förbundet.58 

 

Förslag på åtgärder 

Den nuvarande ägaren till bränneriet använder det till 

förvaring av tomemballage och dylikt.   

 
Bild 14: Bränneriet idag, under 
verksamhetstiden fanns i detta rum 
potatistvätten. 

Ägaren har haft problem med inbrott och många 

kopparkablar har försvunnit.59 Ägaren låter huset 

förfalla och inga åtgärder har gjorts för att hålla huset i 

gott skick. Alla fönster är utslagna och dörrarna håller 

på att ruttna. Taket verkar vara i någorlunda gott skick, 

                                                 
56 Werdenfels, Å Sid. 104. Se bildtext. 
57 Film om Hyby bränneri. 13 min in i filmen 
58 Sveriges bränneriidkareförenings arkiv F1A:7 Hyby 
59 Muntligt Bertil Jönsson Ägare av Hyby bränneri 08-04-07 
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men det är bara en tidsfråga innan det börjar läcka då det är täckt av mossa. Nordvästra hörnet 

har två mycket stora sprickor från grund till takfot. Vår uppfattning är att det är en  

överhängande risk för att hörnet rasar och då 

faller ut på den intilliggande vägen. Den största 

faran löper dock skorstenen i samma hörn. Den 

har satt sig ordentligt och lutar kraftigt åt 

nordväst. Innerväggarna i nordvästra delen av 

huset har också satt sig ordentligt och håller i 

vissa fall på att rasa. Vissa väggar i den 

mittersta delen av huset har rasat, om de har 

raserats medvetet eller om de har rasat på 

grund av ålder kan vi i nuläget inte säga. 

Ägaren var, som tidigare nämnt, mycket 

motvillig till att släppa in oss i huset och därför 

har vi bara kunnat undersöka insidan av huset 

genom de sönderslaga fönstren. Vårt förslag är 

att omedelbart genomföra en grundligt 

byggnadsarkeologisk undersökning. Syftet med undersökningar ska vara att bestämma vilka 

åtgärder som krävs för att rädda huset. Huset är i kraftigt behov av en ordentlig renovering 

från golv till tak. Det är vår åsikt att den nordvästra delen av huset kan rasa snart om man inte 

sätter in räddande åtgärder. Eftersom huset inte har använts till något annat än 

bränneriverksamhet sedan 1845 så skulle det vara möjligt att återställa huset till dess 

ursprungliga glans. Man skulle kunna, om man fick tag på inventarier starta ett 

industrimuseum där. Det minsta man skulle kunna göra är att  sätta upp en informationsskylt 

på platsen. Hybys två ganska spektakulära kyrkor gör att det cirkulerar en del turister i 

området. Bränneriet skulle kunna bli ytterligare ett av deras besöksmål. 

 
Bild 15: Sned skorsten i det nordvästra.  
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